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Finalitzat aquest curs escolar 2020-2021, el professor d'Educació Física et

demana que, al llarg d'aquest estiu, facis la tasca que a continuació et

proposam i la lliuris el dia estipulat del mes de setembre per així poder

presentar-te a l’examen de recuperació.

Recordar que, fer aquestes feines, és requisit indispensable per poder

aprovar l’assignatura.

La feina a realitzar durant el període de vacances d'estiu és la següent:

Bloc temàtic 1. La condició física. Qualitats físiques bàsiques.

- La Resistència com a qualitat física bàsica. Cal fer un treball que
inclogui els següents aspectes:

● Definició del concepte de resistència.
● Tipus de resistència.
● Parlar dels diferents mètodes d’entrenament de la resistència (el
joc, la cursa contínua, el circuit i el fartlek).

Bloc temàtic 2. Jocs i esports. Habilitats motrius específiques.

- Els esports de raqueta. Cal fer un treball on es parli de:
● Característiques dels esports de raqueta (tennis, pàdel, tennis taula,

bàdminton).
● El bàdminton: història, material, normes i principals cops.
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Bloc temàtic . Activitats expressivo- musicals.

 Defineix, amb les teves paraules, el concepte d’Expressió Corporal.

 La HAKA. Fes un treball on parlis de: L’ètnia maorí, el Rugbi, Nova

Zelanda i les hakas.

Bloc temàtic 4. Jocs i esports. Habilitats motrius específiques.

- Els esports col.lectius. Cal fer un treball on es parli de:

● Les diferents modalitats de l’hoquei (pista, gespa, gel i subaquàtic).
Cal parlar de les característiques de cada una de les modalitats.

Notes a tenir present:

- En cas de no haver realitzat qualque projecte pràctic durant el
curs escolar serà imprescindible, per superar l’assignatura, dur-lo
a terme en el mes de setembre. Recorda que els projectes
treballats són:

● Projecte Resistència ( projecte comba).

● Projecte Esports de raqueta (bàdminton).

● Projecte Activitats expressives i musicals (la haka).

Recorda que, en cas de dubte, parla amb el teu professor!!!!.

Ànim i molt bon estiu!!!!.
Departament Educació
Física
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